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Spirulina Barley

V první polovině roku plánujeme rozšířit naše portfolio o několik nových 
produktů. Jako první by se měl objevit na trhu další produkt ze skupiny 
zelených potravin pod názvem SPIRULINA BARLEY. Již sám název 
napovídá, že tento produkt tvoří 2 složky – sladkovodní řasa spirulina 
(Arthrospira platensis) a Vám již dobře známý extrakt z mladého ječmene 
(Hordeum vulgare). Tyto dvě složky nabízejí širokou škálu vitaminů, 
minerálů a živin, snadno využitelných v lidském organismu. Tabletová 
podoba tohoto produktu nabídne možnost využití blahodárných účinků 
mladého ječmene i té skupině zákazníků, pro které je prášková forma 
rozpuštěná ve vodě nestravitelná, a zároveň osloví i ten segment trhu, 
který vyhledává produkty s obsahem spiruliny. V jednom balení, které je 
stejné jako balení přípravku Chlorella, bude 200 pětisetgramových tablet

Cena tohoto produktu se bude pohybovat kolem cenové hladiny 
ostatních „zelených potravin“. Předpokládaný termín uvedení na trh je 
únor 2008. 

nové produkty
new products
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Spirulina Barley

> In the first half of the next year we plan to expand our portfolio with 
several new products. As the first one will appear another “Green 
Foodstuff” product called SPIRULINA BARLEY. As the product name 
shows, this product will have two main components – freshwater algae 
spirulina (Arthrospira platensis) and the well-known extract from young 
barley (Hordeum vulgare). These two components offer wide range of 
vitamins, minerals and nutrients, easily utilizable by a human body. The 
pill form of this product enable those customers that cannot digest barley 
in a powder form dissolved in water to enjoy its benefits. At the same time 
it will target those customers looking for the products containing spirulina. 
One packaging, same as the packaging of Chlorella, will contain 200 pills 
(weight of one pill: 500 g). 

The price of this product will follow the same price level of other Green 
Foodstuffs. The expected product placement is in February 2008.

nové produkty
new products
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nové produkty
new products

Imunosan

Další produkt, který svým charakterem bude doplňovat současný 
preparát Cytosan, se v průběhu příštího roku objeví na trhu pod názvem 
IMUNOSAN. Bude obsahovat jedinečnou kombinaci nejúčinnějších 
přírodních látek – beta-glukany z tzv. „královské houby“ (reishi) 
lesklokorky lesklé (Ganoderma lucidum), „zlatý“ (hime matsutake) nebo 
také mandlový žampion (Agaricus blazei Murrill), extrakt ze zeleného 
čaje či skupinu vysoce účinných bylin čínské medicíny Fu Zhen. Již výše 
uvedené složení jej předurčuje k použití pro posílení imunity a celého 
organismu a pro prevenci vzniku a rozvoje nádorových onemocnění. 
Produkt bude ve formě kapslí, poprvé balených v tzv. blistrech, kterých 
bude devět kusů na krabičku. 

> The next product, complementing the current preparation Cytosan, will 
show up on the market under the name IMUNOSAN within the next year. 
It will contain the combination of the most effective natural substances  
– beta-glucans from reshi mushroom (Ganoderma lucidum), gold or 
almond mushroom (Hime-matsutake, Agaricus blazei Murrill), green 
tea extract or a group of the highly effective plants of Chinese medicine 
Fu Zhen. The aforementioned composition predetermines the use of 
Imunosan for the strengthening of immunity and the whole body, and as 
a prophylaxis of the oncogenic diseases. The product will be capsuled; 
and for the first time the capsules will be packed in the blister packaging 
(nine blisters per a box). 



05

Inovace
Innovations

Energy news 09/2007

3
Cytosan

V průběhu první poloviny roku 2008 se na trhu setkáte s novou modifikací 
stávajícího produktu Cytosan. Tento produkt bude barevně odlišen 
a dojde i k částečné úpravě jeho názvu.
Tato modifikace bude stejně jako stávající určena pro vnitřní užití. Oproti 
současnému Cytosanu však bude obsahovat 2 typy humátu – rašelinový 
humát a lignohumát. Humáty budou obohaceny francouzským zeleným 
jílem. Kombinace humátů a zeleného jílu výrazně posílí detoxikační 
a absorpční účinky nového Cytosanu. 

Současný Cytosan zůstane i nadále v prodeji.

> In the first half of the year 2008 you will find one new modification of 
the current product Cytosan. This product will be differentiated by its color 
and partially will be changed also its name.
This modification will be designed for the internal use, same as the 
current one. However, unlike the current one, it will contain two sorts of 
humic substances – peat humates and lignohumates. Humates will be 
enriched with Frech green clay. This combination of humates and green 
clay will considerably increase detoxicating and absorbing abilities of the 
new Cytosan.

Current Cytosan shall remain in our product offer.
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nové webové stránky
new web pages

Koncem tohoto roku dojde k obměně firemních webových stránek. 
Tato obměna zahrnuje zcela nový grafický design a částečné změny 
v logické struktuře uživatelského rozhraní. Nejprve bude tato změna 
provedena u české verze, další jazykové verze budou následovat. 
Touto inovací bude dokončen proces přechodu na novou firemní identitu 
v duchu „Vzkaz v lahvi“

By the end of this year will be accomplished the change of the corporate 
web pages. This change will include a completely new graphic design 
and partial changes in a logical structure of the user interface. The 
Czech part will be changed as the first, other languages will follow. 
This innovation will finish the process of the implementation of the new 
corporate identity headlined “Message in a bottle:”
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Propagační materiál 
Promotion materials

Trička – T-shirts

V České republice jsou již dříve avizovaná trička (90 % bavlna a 10 % 
Lycra) v bílé barvě s vyšitým modrým firemním logem, ale pouze 
v pánské verzi POLO s krátkým rukávem a límečkem ve velikostech 
M–XL. Cena bude sdělena podle celkového objednaného množství. 
Při požadavku na velká množství je nutné zboží předobjednat.

> The forementioned T-shirts (90 % cotton and 10 % Lycra) in white 
color with embroidered blue corporate logotype are already in the 
Czech Republic. In the end they are only in version POLO-shirt with 
short sleeves in sizes M–XL. Prices will be announced to each market 
individually depending on the ordered quantity.
Large quantities of this POLO shirt must be preordered.

Papírové tašky – Paper bags

K dispozici jsou také bílé papírové tašky s motivem „Čistá přírodní síla“ 
v české, anglické a německé verzi. I zde bude cena sdělena jednotlivým 
trhům v závislosti na objednaném počtu. 

> Available are also white paper bags with the “Pure Power of Nature” 
motif in Czech, English, and German version. Again the price will be 
announced to the single markets depending on the ordered quantity.


